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REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA OREHOVICA 

 

Čakovečka 9, 40322 Orehovica 

MB 2542587  OIB 99677841113 

tel.  040/635-275; fax: 040/636-039 

e-mail: opcina-orehovica@ck.t-com.hr 

Internet adresa: www.orehovica.hr 

 

Klasa: 016-02/15-01/15 

Urbroj: 2109/22-01-15-2 

Orehovica, 23.06.2015. godine 

 

 

Z A P I S N I K 

 

            sa konstituirajuće sjednice Vijeća romske nacionalne manjine Općine Orehovica, održane 23. 

lipnja 2015. godine u Vijećnici Općine Orehovica s početkom u 18.00 sati. 

            Sjednicu je sazvao općinski načelnik Franjo Bukal pozivom klasa: 016-02/15-01/15, ur.broj: 

2109/22-01-15-1 od 16.06.2015. godine. 

 

                Nazočni vijećnici: Darko Balog, Snježan Horvat, Stojan Ignac, Nedeljko Marić, Ksenija 

Bogdan, Valent Ignac, Katarina Ignac te Stjepan Horvat, dok Zoran Ignac nije prisustvovao 

konstituirajućoj sjednici. Osim vijećnika, sjednici je nazočio općinski načelnik Franjo Bukal te 

službenica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orehovica Mirjana Sečan u svojstvu zapisničara. 

Sjednicu je otvorio predsjedavajući Franjo Bukal pozdravom svima nazočnima. Utvrdio je da 

sjednici prisustvuje 9 izabranih predstavnik te da postoji kvorum. Prisutnima je predložio dnevni red 

koji su vijećnici primili uz poziv za sjednicu.  

                 

 

                                                     D N E V N I   R E D 

 

1. Utvrđivanje kvoruma, 

2. Izbor Mandatne komisije, 

3. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Vijeća romske nacionalne 

manjine Općine Orehovica 

- Utvrđivanje najstarijeg člana Vijeća romske nacionalne manjine Općine Orehovica koji će 

predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika i zamjenika predsjednika 

- Svečana prisega članova Vijeća romske nacionalne manjine Općine Orehovica 

4. Izbor Odbora za izbor i imenovanja, 

5. Izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća romske nacionalne manjine. 

 

Prijedloga za izmjenama i dopunama dnevnog reda nije bilo. 

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

 

Ad.1. Utvrđivanje kvoruma 

 

 Franjo Bukal pozdravio je prisutne. Prebrojavanjem i uvidom u potpisnu listu utvrdio je kako 

sjednici prisustvuje 9 od 10 izabranih članova Vijeća romske nacionalne manjine Općine Orehovica te 

da postoji kvorum. 
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Ad. 2. Izbor Mandatne komisije 

 

           Franjo Bukal upoznao je prisutne da Mandatnu komisiju čine predsjednik i dva člana, te sa 

njihovom zadaćom izvješćivanja Vijeća o provedenim izborima za članove Vijeća Oromske 

nacionalne manjine Općine Orehovica te imenima izabranih vijećnika. 

Predložio je slijedeći sastav Mandatne komisije: 

 

Za predsjednika: Franjo Bukal 

 Za člana: Mirjana Sečan 

Za člana: Darko Balog. 

 

           Mandatno povjerenstvo izabrano je jednoglasno u sastavu: Franjo Bukal, predsjednik, te 

članovi Mirjana Sečan i Darko Balog.  

 

 

Ad. 3. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća 

 

           Mandatno povjerenstvo nakon pregleda izbornog materijala konstatiralo je da su izbori za 

članove Vijeća romske nacionalne manjine Općine Orehovica provedeni u skladu za zakonom, te da su 

sastav Vijeća romske nacionalne manjine Općine Orehovica izabrani: 

 

1. DARKO BALOG, V. Nazora 35, Orehovica -  43 glasa 

2. SNJEŽAN HORVAT, Dravska ulica 15, Orehovica -  40 glasova 

3. STOJAN IGNAC, Vladimira Nazora 22, Orehovica - 39 glasova 

4. NEDELJKO MARIĆ, Cvjetna ulica 24, Orehovica -  38 glasova 

5. KSENIJA BOGDAN, Vladimira Nazora 35, Orehovica -  37 glasova 

6. VALENT IGNAC, Vladimira Nazora 30, Orehovica - 37 glasova 

7. IVAN IGNAC, Vladimira Nazora 34, Orehovica -  35 glasova 

8. KATARINA IGNAC, Vladimira Nazora 35, Orehovica - 35 glasova 

9. ZORAN IGNAC, Vladimira Nazora 37, Orehovica - 35 glasova 

10.STJEPAN HORVAT, Omladinska 9, Orehovica - 32 glasa 

 

Utvrđivanjem konačnog sastava Vijeća romske nacionalne manjine Općine Orehovica Mandatna 

komisija utvrđuje najstarijeg člana: Ivan Ignac, rođen 29.03.1963. g. te ga poziva na vođenje 

konstituirajuće sjednice do završetka postupka izbora predsjednika i potpredsjednika Vijeća romske 

nacionalne manjine Općine Orehovica. 

 Mandatno povjerenstvo predlaže da Vijeće usvoji izloženo Izvješće. 

 Izvješće Mandatne komisije usvojeno je jednoglasno.  

 

Nakon prihvaćanja Izvješća Mandatne komisije predsjedanje konstituirajuće sjednice preuzeo 

je Ivan Ignac. U međuvremenu vijećnicima je podijeljen tekst prisege sa uputama da ga potpišu nakon 

svečane prisege. Predsjedatelj Ivan Ignac pročitao je tekst prisege, a nakon toga je svakog od izabranih 

predstavnika prozvao po imenu. Vijećnici su se očitovali o prihvaćanju  prisege izgovaranjem riječi 

"Prisežem". Potpisanu prisegu vijećnici su predali predsjedavajućem. 

Franjo Bukal čestitao je članovima Vijeća na položenoj prisezi te cijeli sastav Vijeća pozvao 

na suradnju sa općinskim vodstvom za svekoliki boljitak svih stanovnika Općine Orehovica.   

 

Ad. 4. Izbor Odbora za izbor i imenovanja 

 

Darko Balog je predložio sastav Odbora za izbor i imenovanja.         

 

Za predsjednika: Stjepan Horvat 

Za člana: Katarina Ignac 

Za člana: Snježan Horvat 
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Ostali članovi Vijeća nisu podnijeli prijedloge.  

       Javnim glasovanjem u Odbor za izbor i imenovanja jednoglasno su izabrani: Stjepan Horvat, 

predsjednik, te Katarina Ignac i Snježan Horvat, članovi. 

  

 

Ad. 5. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća romske nacionalne manjine Općine 

Orehovica 

 

Franjo Bukal  prisutne je izvjestio da se predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća romske 

nacionalne manjine Općine Orehovica prema članku. 26. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih 

manjina („Narodne novine“ broj 155/02 i 80/10) bira tajnim glasovanjem. Nakon provedenog tajnog 

glasovanja za predsjednika je jednoglasno sa osvojenih svih 9 glasova izabran Darko Balog te za 

njegovog zamjenika Nedeljko Marić sa istim brojem glasova. 

Predsjedanje sjednicom preuzeo je Darko Balog. Zahvalio se na iskazanom povjerenju.  

Franjo Bukal rekao je kako je pred predsjednikom i cijelim Vijećem još puno posla, posebno 

glede usklađenja Statuta. Osvrnuo se na trenutnu aktualnu situaciju glede ishođenja individualnih 

priključaka na niskonaponsku mrežu u Romskom naselju u Orehovici. Još uvijek postoji problematika 

nesređenih vlasničkih odnosa koju su vlasnici objekata koji se priključuju dužni sami riješiti, ako se do 

sada nisu uključili u postupak koji je vodila odvjetnica Zdenka Jukić i koji sve koji su se uključili u 

postupak nije koštao ni kune. Sa direktorom HEP ODS d.o.o., Elektra Čakovec, gospodinom 

Mladenom Hrenom dogovorena je izrada informativnih letaka koji će se podijeliti u romskom naselju, 

a koji će sadržavati informacije o potrebnoj dokumentaciji za ishođenje priključka. Distribucija letka 

očekuje se nakon 01.07.2015. godine. Poseban apel uputio je vijećnicima da se osobno angažiraju na 

motivaciji stanovništva da urede svoja dvorišta, odnosno da naselje održavaju čistim i urednim, da se 

ne uništavaju prometni znakovi i svjetiljke i druga imovina. Poseban problem koji je uvijek aktualan u 

ovo vrijeme svake godine je krađa poljoprivrednih proizvoda a poljima. O nedavnoj krađi informiran 

je putem tv kuće Nova TV i čiji je prilog sam vidio, a u kojem ni u kojem dijelu nije spominjana 

romska zajednica. Zato smatra da je nedopustivo da zamjenik općinskog načelnika iz reda pripadnika 

romske nacionalne manjine Općine Orehovica Nedeljko Marić, pozivajući se na svoju funkciju, šalje 

prijetnje oštećenim poljoprivrednicima i upozorava ih. Funkcija gospodina Marića nema nikakvu 

težinu u ovom slučaju i isti bi morao znati težinu svojih riječi. Nedeljko Marić rekao je kako oštećeni 

nisu ni morali reći da sumnjaju da su počinitelji Romi, da se to dalo razumjeti iz njihovih riječi. Franjo 

Bukal rekao je da bi ovo vijeće moralo biti svjesno da je za njegovo oformljivanje utrošeno 55.000,00 

kn te da sa tom sviješću krene u ozbiljan rad. Primjera radi, troškovi izbora za 3 vijeća mjesnih odbora 

iznose cca 12.000,00 kn. Rekao je da ne priznaje dogovore na ulici, već samo pisani dokument čiji je 

sadržaj nastao kroz raspravu na legitimnoj sjednici. 

 

Završeno u 18.23 h. 

 

Zapisnik vodila 

Mirjana Sečan    

                                                                                  

  

Općinski načelnik Općine Orehovica Predsjednik Vijeća romske nacionalne 

Franjo Bukal manjine Općine Orehovica 

 Darko Balog 

 


